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 והיחיד הראשון העיתון )1782( הזה העולם היה שבועיים לפני
 מן שהיה בכיר, צה״ל קצין של מותו על הבילעדית הידיעה את שפירסם

 את המכחישים הראשונים אנו השבוע הביטחון. שירותי על האחראים
 העיתונאים הסקופים בשטח תמיד: טענו אשר את שוב ומוכיחים הידיעה,

מתחרים. הזה להעולם אין

 פתח, חוליית מפקד של דמותו את לגלם
 רקע על ערפאת יאסר עם המסתכסך

 גריכאם שקוסטח בסרט אידיאולוגי,
אסף: אומר בתורכיה. השנה להפיק עומד

 עיניים בשלוש שיחה זה בעניין לי ״היתה
 בתנאי הסכמתו, את נתן הוא אבא. עם

 כוחות־הביטחון לידי עצמי את שאמסור
הסרט.״ צילומי שיסתיימו ברגע

ויי'יי חשבונות הנחלת ו ו ו ■ 
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ה!דימזוייד הבדק הלאה ★ ע צ ה ת ה טי ביי סו ה
 הביטחון במערכת כי בישרו בעיתונות לאחרונה שנתפרסמו ידיעות

מיל עשרות כמה של בסכום בתקציב־הביטחון קיצוצים עתה שוקלים
 המשמשים (״בראסו״), המירוק חומרי מלאי חיסול על־ידי לירות, יונים

 שהחיילים היחידות, וסמלי צה״ל קציני של סימני־הדרגה להברקת
כובעיהם. על עונדים
 הראשון העיתון הזה העולם היה זה במיקרה גם אבל נעים, לא

 משלם כספי ביזבוז של האפיקורסי הרעיון את לדיון להעלות שהעז
 צה״ל של מסימני־ההיכר שהפכו שטחי, וברק חיצונית הופעה על המיסים
השבעים. בשנות

 :לבדו הברק על לא :הכותרת את שנשא הנידון במדורו אבנרי כתב
 לימונים בראסו, פחיות רכישת על לירות רבבות ~צה״ל מוציא ״שנה־שנה

 פריטי שאר סמלים, דרגות, למירוק המשמשים אחרים, וחומרי־ניקוי
 ביזבוז סביר האם היא: השאלה החייל. מדי את המקשטים נחושת
 אחת אלה נחושת פריטי לצפות ניתן בו טכנולוגי, בעידן זה משווע

 בחומרי־מירוק לירות מיליונים לצה״ל שתחסוך לאקה, בשיכבת ולתמיד
?״ מילואים ואנשי סדירים חיילים של עבודה ובשעות

ת עצו מו ה ת-י  :■ומגיעה ברי
ת יהודי□ ר מו ם ת חי ט ש

 כין ׳שנערכה חשאית כשיחה
 לבין וכין יצחק ישראל שגריר
 דוב■ סרליי ברית־המועצות שגריר
 מלון של כחדר־הנוחיות רינין,

 שוט■ כאשר ״וולדורף־אםטוריה״,
 כ־ ניצכים שניהם של רי־הראש
אור של כניסתם ומונעים מיסדרון

כאמ הנוחיות. לחדרי המלון חי
 כתוצאה שנגרם שיטפון של תלה
 רוב■ מר הציע אסלות, סתימת שד

לישראל היתר־עלייה מתן רינין

מכתבים
כהחדט זה
נכון לא

 גרם ״מה : 1782 הזה״ ״העולם
כת־ הבכיר׳/ הקצין של למותו

 על הידיעה בעקבות בת־שער
בשירותי״הביטחון. מעילה

המכו עיתונכם את קורא איני כלל בדרך
 את מוצא כשאני בפעם, פעם מדי אך בד,

 רופא-השיניים של בחדר־ההמתנה עצמי
 שבועוג- על עין להעיף לי מזדמן שלי,
קריאה. מרוב והמקומט המרופט כם,

 - הבטחזן שר של בנן
קד ת מפ ליי ? חו ח ת פ

 השבוע סיפרה אידלסון ככה ח״כ 9
 של העולמי שהאירגון הולדת יום במסיבת

 בבית כן־גוריון לדויד ערך ויצ״ו נשות
 ן5 כאשר תרפ״ו, שבשנת כצנלסון כרל

לי נהגו ז״ל צכי כן ויצחק גוריון
הפו מועצת בצריף אחד ספסל על שון

 ינאית ורחל היא היתה בירושלים, עלים
 כל שהיה אחד, בספל־פח תה להם מגישות
נתהווה אחד יום הימים. באותם רכושם

 קילומטר כל עכור יהודים, למאה
 שישראל סיני, שד משטחה מרוכע
למצריים. להחזיר מוכנה תהיה

 השגריר סירב מהימנים, מקורות לדברי
 הבטיח אך הממשלה, בשם להתחייב רבין

 המדהימה הצעתה את לירושלים להעביר
 אלה חוגים מסבירים בכך מוסקבה. של
ה שנערכו הבלתי־צפויות השיחות את

 מר ושר־החוץ רבץ השגריר בין שבוע
 הילטון מלון של הנוחיות בחדרי אבן, אבא

בלונדון.

 את לקרוא נדהמתי הגליונות באחד
 על מודיעים אתם בה שלכם, כתבת־השער

כב וכתוצאה, טראגיות בנסיבות פטירתי
 אישיות מצד אישית התנכלות של יכול,

במערכת־הביטחון. בכירה
 בריא שאני בזאת לכם מודיע הריני

להס בדעתי עלה לא ושמעולם ושלם,
בנסי או טבעית בדרך הזה מהעולם תלק
 והלאה מהיום שהן. כל טראגיות בות

 לדעת כדי עתונכם את שבוע מדי אקרא
שלומי. מה

עשת, בנימין (מייל.) אלוף
תל־אביב. .״ישראנעל״, נזנכ״ל

 קורא תבור אלי של בכתבתו עיין 9
 הביל־ הידיעות בדבר זה, גליון בפתח יקר

הזה. בהעולם המתפרסמות עדיות

 הרטיב הספסל על שנזל והתה בפח, חור
הת הוא כאשר גוריון, בן של מכנסיו את

בראו ז״ל, צבי בן יצחק הספסל. על יישב
 הפח ״מן :אמר מכנסיו, על הכתם את תו
התחת.״ אל

 שר־הביטחון של בנו דיין, אסף 9
 של בצילה לאחרונה שהופיע דיין, משה

 ) ז׳׳דל בעלה של בסרטו מרקורי מלינה
ן הצעה בפרים שהותו בעת קיבל דסין,

נכו בדבר השבוע שהתפרסמה הידיעה
 מאה של עלייתם להתיר הסובייטים נות

שיש מרובע קילומטר כל תמורת יהודים
 אושרה טרם לפנות, מוכנה תהיה ראל

מדי משקיף כל אולם הממשלה, על־ידי
 הסובייטית ההצעה את יבחון אשר ני

במל נקלה על ייווכח פקוחות בעיניים
 לנו. טומנת זו שהצעה המסוכנת כודת
מתכוונים אינם שהרוסים משער אני

ת שיסון ר ד ה ו
הת שעבר מהשבוע הזה העולם בגליון

 המדברת שלם, עמוד על מודעה פרסמה
 עובדים״. ״שיכון של ומעלותיו בשבחיו
 עובדים ״שיכון היתה: המודעה כותרת

לילדים!״ טובה

 אבל שיכונים, כל ראיתי נכון. וזה
ויחד מפוארת מודרנית, נהדרת, שיכון

ת □ המוו ל ת ש מ

 שטח לכל אלא בלבד, סיני האי לחצי
 זו, בדרך מדינת־ישראל. של משיטחה

 כל עליית את תתיר ברית־המועצות אם
 תצטרך ),2.600.000( ברית־המועצות יהודי

 כל את רק לא לערבים להחזיר המדינה
 להם חייבת תישאר אלא המדינה אדמות

 כעת יודע אינו שאיש דונאם, 50,000כ־
 היעים־ את להשלים כדי יילקחו, מאיץ

ברית־המועצות. עם קה

 לא שיכון־עובדים כמו יקרה לא זה עם
 ששיכון־עוב־ ספק לי אין בארץ. ראיתי

 טובה גם היא לילדים. רק לא טובה דים
 חדשים, ועולים וותיקים נשים, לזקנים,

 מעלותיה, לשאר נוסף כסף. להם שיש
 לדבר דייריה את שיכון־עובדים מעודדת
 מגיע בלבד זה ועל ונכונה, צחה עברית

בדיהודה״. ״פרם לה

שבו להוצאת פרטי משקיע מחפש אני
ב ורק אך שיעסוק חדש, מהפכני עון

 ״יחי יהיה השבועון שם המוות. בעיות
 את שיהוו למודעות־אבל, ונוסף המוות!״

 מאמרים השבועון יקדיש ההכנסה, עיקר
תע בארץ, המצבות תעשיית על מקיפים

וכדומה. ארונות־מתים, שיית
 כמובן, בלתי־מפלגתי, יהיה השבועון

 הבדל ללא המדינה אזרחי כל אל ויפנה
 או שבמוקדם הנחה מתוך וגזע, לאום דת,

 יגיע המדינה מתושבי אחד כל במאוחר
אלינו.
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ת אף סתימת קולקטיבי
 הטוטאלית התנגדותנו את בהשמיענו

 ההתעטשות איסור בדבר החוק להצעת
 ״חוק של באיצטלה המתעטף בפומבי,

 פה משמשים אנו הציבור״, בריאות להגנת
ובצי בהסתדרות בכנסת, וטובים לרבים

 מנסה הממשלה ופיהם אפם שאת בור,
בטחוניים. בנימוקים לסתום

 מצב את ישפר זה חוק :אומרים
 למדי־ ויחסיד הציבור שד בריאותו

 אם הקטנת, על-ידי מיליונים, נה
 היעדרות של מוחלט חיסול לא

 מהצי בתוצאה ממקום־העבודה
מ כרדיפות המתבטאית טננות,

האף.
 דמוקראטית בחברה מזה. גדול שקר אין

 מצב עבור אחראי בלבד, והאזרח האזרח,
 מנדאט לממשלה מסר לא ואיש בריאותו,

 של אפיהם את לסתום רשאית היא לפיו
האינ את משרת הדבר כאשר אזרחיה,

הממ ראש של הצרים המפלגתיים טרסים
הדראקוני. החוק יוזמת שלה,

מראה אינו דולף אף :עומרים

 של בתדמיתה ופוגע מלבב, אסתטי
אותה. המבקרים בעיני ישראל

 היא אזרח של הצטננותו שקר. זה גם
 דמוקראטי. במשטר האלמנטארית זכותו

 עלותו לפני שנים 15 ויימר, ברפובליקת
 הרעיון את ביטא לשילטון, היטלר של
 סקרטאר האוברשטיניק מאלפת בדרך הזה

 המיש־ את אמר כאשר פון־קלוצה, וילהלם
 הפה — סתום האף ״כאשר הקלאסי פט

פתוח.״
בהיס פרק מאיר הגברת למדה אילו
 להניח בדעתה מעלה היתה לא טוריה,

להג המאיים חוק הצעת הכנסת שולחן על
 האזרח. של ההתעטשות חרות את ביל

נב מאז אותה הרודפת ההדלפות, אימת
 אותה מעבירה הממשלה, לראשות חרה

 שעל-ידי לחשוב לה וגורמת דעתה, על
ההד גם תפסקנה האף, דליפות סתימת

הממשלה. מישיבות לפות
 :לה לענות אלא לי אין כד על

 :לאמר סטאנטיבום. סיק ראבום
 את רק רואה לעצמו, הקרוב אדם
אפו. קצה

המז שינצמן? ליאורה את זוכרים
ודבו מסורה כך כל שהיתה היפהפיה כירה

 במישרד־המיסחר־ותעשייה, לתפקידה קה
 פקיד עם דבוקה אחד יום שנמצאה עד

 של מיועציו כאחד כיוס המשמש בכיר,
 הכוונה. למי יודעים אתם העולמי? הבנק
גלוייה ממנה קיבלתי השבוע כן, אם

 מסיבת על מספרת היא בה מניו־יורק,
 ידי־ לכבוד ערך חאן שאגא קוקטייל

הסבון מלכת פסיקוכסקי, רחל דתה,
 מלך־החז־ עם שהתחתנה ,1967 שנת של
שהר אחרי דובואה, קלוד הצרפתי יות
 לכבודו ערך ששר־האוצר במסיבה לו תה

בגני־התערוכה.


